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Dotacja a wsparcie pomostowe finansowe – podstawowe różnice 

Środki z jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą być przeznaczone 

na pokrycie wydatków inwestycyjnych (w tym m.in. środków transportu, składników majątku trwałego, 

kosztów prac remontowych i budowlanych) oraz wydatków na środki obrotowe uznane za niezbędne dla 

prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiednio uzasadnione przez uczestnika projektu we wniosku  

o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

Zdecydwanie większa część dotacji powinna być przeznaczona na wydatki inwestycyjne (np. 70% kwoty dotacji 

– środki inwestycyjne, 30% - środki obrotowe). Środki dotacji powinny służyć pokryciu wydatków 

inwestycyjnych umożliwiających funkcjonowanie nowego przedsiębiorstwa, a nie stanowić pomocy 

operacyjnej służącej pokryciu kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa (np. czynsz, reklama, promocja, 

ubezpieczenia). 

 

FORMA WSPARCIA 

DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE FINANSOWE 

CEL WSPARCIA 

Środki z jednorazowej dotacji inwestycyjnej na 

rozwój działalności mogą być przeznaczone na 

pokrycie wydatków kluczowych i niezbędnych dla 

uruchomienia i prowadzenia działalności 

gospodarczej oraz odpowiednio uzasadnionych 

przez Uczestnika Projektu. W ramach jednorazowej 

dotacji inwestycyjnej możliwe jest sfinansowanie 

wydatków inwestycyjnych umożliwiających 

funkcjonowanie (powstanie) przedsiębiorstw. 

Środki ze wsparcia pomostowego finansowego mają 

na celu ułatwić początkującemu przedsiębiorcy 

pokrycie niezbędnych wydatków związanych z 

bieżącym prowadzeniem działalności gospodarczej 

(pomoc operacyjna). 

Wypłacana w JEDNEJ transzy. Wypłacane w 6 transzach (+ ewentualne 

przedłużenie wsparcia o kolejnych 6 miesięcy) 

RODZAJE WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH 

a) zakup nowych środków trwałych, 

b) zakup nowego sprzętu i wyposażenia (np. meble) 

a) zapłaty zobowiązań publicznoprawnych (w tym 

przede wszystkim składki na ubezpieczenia 

społeczne i zdrowotne właściciela – dla osób 

ubezpieczających się w ZUS składki na ubezpieczenia 
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c) instalacja i uruchomienie środków trwałych, 

zakupionych w ramach wsparcia, z wyłączeniem 

wydatków na szkolenia w zakresie ich obsługi (do 

wysokości ok 10% otrzymanej dotacji) 

d) zakup wartości niematerialnych i prawnych – 

zgodnie z ustawą o rachunkowości, w tym głównie 

licencje i oprogramowania, 

e) dostosowanie budynków, pomieszczeń i miejsc 

pracy do podejmowanej działalności gospodarczej 

(do 20% wnioskowanej kwoty ogółem), pod 

warunkiem, że pozostają w bezpośrednim związku z 

celami przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem 

(tzn. są niezbędne do prawidłowej realizacji i 

osiągnięcia celów założonych we wniosku. Ponadto 

koszty robót i materiałów budowlanych związanych 

z remontem, modernizacją bądź dostosowaniem 

pomieszczeń nienależących do Uczestnika Projektu, 

mogą być uznane za kwalifikowalne pod warunkiem 

zagwarantowania przez Uczestnika Projektu 

trwałości inwestycji (np. okres najmu i 

wypowiedzenia umowy najmu jest dłuższy niż okres 

trwałości inwestycji) oraz przedstawienia zgody 

właściciela lokalu na dokonanie prac we wskazanym 

przez Uczestnika Projektu zakresie. Podstawą 

uznania wydatków dotyczących robót i materiałów 

budowlanych związanych z remontem, 

modernizacją bądź dostosowaniem lokali należących 

do Uczestnika Projektu jest przedstawienie prawa 

własności do lokalu. 

f) środki transportu, pod warunkiem spełnienia 

poniższych wymogów: 

- zakupiony środek transportu stanowi niezbędny 

element biznesplanu  

społeczne i zdrowotne pracowników), z wyjątkiem 

kar i grzywien, 

b) koszty czynszu lub wynajmu pomieszczeń 

bezpośrednio związanych z prowadzoną 

działalnością gospodarczą, 

c) koszty eksploatacji pomieszczeń (w tym m.in.: 

opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i 

wodę/ ścieki, koszty wywozu nieczystości stałych, 

podatek od nieruchomości od zajmowanej 

powierzchni budynku na potrzeby prowadzenia 

działalności gospodarczej), 

d) koszty opłat telekomunikacyjnych (Internet, 

telefon), 

e) koszty zakupu materiałów biurowych, 

f) koszty zakupu materiałów eksploatacyjnych, 

g) koszty zakupu materiałów niezbędnych do 

wytworzenia produktu lub usługi, 

h) koszty usług pocztowych i kurierskich, 

i) koszty usług księgowych, 

j) koszty związane z ubezpieczeniem osób i/ lub 

mienia związane bezpośrednio z prowadzoną 

działalnością gospodarczą, 

k) koszty usług prawnych, 

l) opłaty i przelewy bankowe, 

m) koszty utrzymania samochodów firmowych (w 

tym koszty paliwa, ubezpieczeń, eksploatacyjne, 

koszty leasingu), 
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- zakupiony środek transportu musi być ściśle 

związany z rodzajem planowanej działalności 

gospodarczej, nie może być celem samym w sobie, a 

jedynie usprawnić prowadzenie działalności, 

- zakupiony środek transportu nie będzie 

wykorzystywany w zakresie drogowego transportu 

towarów, 

- wartość środka transportu nie przekracza 30-40% 

wartości dotacji (nie dotyczy pojazdów 

specjalistycznych, np. koparka), 

g) zakup środków obrotowych w ilości/ strukturze 

zapewniającej rozpoczęcie działalności i jej 

skuteczne prowadzenie w pierwszych miesiącach 

funkcjonowania, pod warunkiem, że są niezbędne 

do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów 

realizowanej inwestycji oraz odpowiednio 

uzasadnione (do 30% wnioskowanej kwoty ogółem, 

70% dotacji na środki inwestycyjne) 

Wszystkie wydatki powinny być zgodna z celami 

przedsięwzięcia i niezbędne do rozpoczęcia 

działalności gospodarczej, pod tym też kątem 

wszystkie wydatki będą oceniane 

!! Do katalogu wydatków niekwalifikowalnych w 

ramach jednorazowej dotacji inwestycyjnej zalicza 

się przede wszystkim: 1) wydatki niezgodne z 

katalogiem wydatków kwalifikowalnych w ramach 

pomocy de minimis; 2) wydatki stanowiące pomoc 

operacyjną służącą pokryciu kosztów bieżącej 

działalności przedsiębiorstwa, np.: czynsz, 

dzierżawa, wynajem, ubezpieczenia, opłaty 

eksploatacyjne, opłaty telekomunikacyjne, koncesje, 

kary, materiały eksploatacyjne typu: papier do 

drukarki, tonery, koperty, paliwo do samochodu, 

n) koszty działań informacyjno-promocyjno-

marketingowych. 

 

!! Środki pieniężne otrzymywane w ramach wsparcia 
pomostowego nie mogą być przeznaczone na 
zakup: środków trwałych, materiałów do produkcji, 
materiałów z przeznaczeniem na sprzedaż.  
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itp., zlecanie usług bezpośrednio związanych z 

działalnością gospodarczą (np. zlecenie obsługi 

księgowej itp. 3) zakup nieruchomości gruntowych, 

lokalowych, budynkowych; 4) zakupy dokonywane 

od członków rodziny lub osób pozostających w 

faktycznym pożyciu z Beneficjentem pomocy. 

  

 

 

 


